YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlükten kaldırılan kanunlar:
Madde 76 – 28/2/1960 tarih ve 7463 sayılı "Hususi Şahıslara Ait Eski Eserlerle
Tarihi Abidelerin istimlaki Hakkında Kanun"; 25/4/1973 tarih ve 1710 sayılı "Eski
Eserler Kanunu"; 2/7/1951 tarih ve 5805 sayılı "Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun" ile 18/6/1973 tarih ve 1741 sayılı
"Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair 2
Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında
Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 – (17/6/1987 tarih ve 3386 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile
eklenen
ek
madde
hükmü
olup
teselsül
için
numaralandırılmıştır.;Değişik:14/7/2004 – 5226/17 md.)
Bu Kanunda yer alan "Koruma Kurulu" ibareleri "koruma bölge kurulu" olarak
değiştirilmiştir.
––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Cezaların artırılması:” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı
Kanunun 417 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Alan yönetimi, müze yönetimi ve anıt eser kurulu
Ek Madde 2 – (Ek:14/7/2004 – 5226/17 md.)
Yönetim alanlarında alan yönetimi, ulusal nitelikli müzelerde ise müze yönetimi,
anıt eserlerde anıt eser kurulu kurulur.
a) (Değişik birinci paragraf: 20/8/2016-6745/26 md.) Yönetim alanları ile
bunların bağlantı noktalarının korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla
Bakanlıkça yönetim planı taslağı hazırlanır veya hazırlattırılır. Bakanlık, yönetim
planlarının hazırlanmasına ilişkin olarak alanla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
her türlü işbirliği yapabilir.
(Değişik ikinci paragraf: 20/8/2016-6745/26 md.) Hazırlanan taslağın karara
bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla alanda
mülkiyet hakkı bulunanlardan, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri üyeleri ile
üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim üyelerinden Bakanlıkça bir danışma kurulu
oluşturulur.
Eşgüdümün sağlanması amacıyla (…) (1) Bakanlıkça bir alan başkanı belirlenir.
(Ek iki cümle: 20/8/2016-6745/26 md.) Alan başkanının görev süresi üç yıldır. Görev
süresi sona eren alan başkanı Bakanlıkça tekrar atanabilir. Alan başkanlığı görevini
fiilen yürütenlere, Devlet memurları aylık katsayısının (20000) gösterge rakamı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak kaydıyla Bakan tarafından belirlenecek
miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın çalışmayı takip
eden her ay başında Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez
Müdürlüğü bütçesinden ödeme yapılır. (1)
Bakanlık tarafından hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilcisi ve
danışma kurulunca seçilecek iki üyenin katılımıyla eşgüdüm ve denetleme kurulu
kurulur. Alan başkanı, kurulun da başkanıdır. Kurul, bu taslağı inceleyip mutabakata
varmak suretiyle yönetim plânını altı ay içerisinde onaylamaya ve bu plânın
uygulanmasını denetlemeye yetkilidir. (2)
Kurulun denetim görevini yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kurum uzman
personelinden ve denetim elemanlarından oluşan bir denetim birimi kurulabilir. Bu
birim, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilerden yönetim plânı ve uygulaması
ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgüdüm ve
denetleme kurulunca onaylanan yönetim plânına uymak, ilgili idareler, plân

kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri
ayırmak zorundadır.
b) Bakanlıkça belirlenen ulusal nitelikli müzelerde, müze başkanı ve ona bağlı
müze müdürü ile işletme müdürü ve müze kurulundan oluşan müze yönetimi kurulur.
Müzelerde; kayıt, tescil, envanter, depolama, eserlerin her türlü bakım ve
onarımı, sergilenmesi ve korunması, kültürel, eğitim ve bilimsel faaliyetler müze
müdürü tarafından; tanıtım, satış üniteleri yönetimi, etkinlik organizasyonu, ziyaretçi
yönetimi, çevre düzenlemesi, bakım-onarım, temizlik işleri işletme müdürü tarafından
yürütülür.
Müze başkanı, kendisine bağlı müdürlüklerin faaliyetlerinin eşgüdüm ve denetimi
ile müzenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde temsiline yetkilidir.
Müze başkanlığı görevini yürütmek üzere; arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji,
etnoloji, iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi dallarda eğitim görmüş kimseler arasından
Bakanlıkça bir müze başkanı atanır.
Tüm müzelerde o müzeye münhasıran ayrıca müze kurulu oluşturulur. Müze
kurulu müzenin bulunduğu yerdeki üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri,
meslek odaları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile
müzeye bağışta bulunanlardan Bakanlıkça uygun görülen kişilerden oluşur. Müze
kurulu, bünyesinden bir başkan seçer.
–––––––––––––––––––
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle, bu paragrafın birinci
cümlesinde yer alan “, kentsel sitlerde ilgili belediye diğer yerlerde” ibaresi madde
metninden çıkarılmış, aynı paragrafın ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlıkça
belirlenen alan” ibaresi “Alan” şeklinde, “Kültür Bakanlığı” ibaresi “Kültür ve Turizm
Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle, bu paragrafın birinci
cümlesinde yer alan “Yönetim plân taslağı kapsamında” ibaresi “Bakanlık
tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
Müze kurulunun görüşleri doğrultusunda müze için mekansal ve fiziksel gelişim,
tematik gelişim ve vizyon, eser, koleksiyon korunması ve geliştirilmesi, tanıtım ve teşhir
gibi konuları kapsayan yıllık ve beş yıllık koruma ve geliştirme projesi hazırlanır.
Koruma ve geliştirme projesi kapsamında uygulamaları denetlemek, müzenin
tanıtımını yapmak, müzeye bağış toplamak, onursal müze dostu ödülü vermek müze
kurulunun yetkisindedir. Müze kurulu müzenin işleyişine dair her yıl düzenli olarak
rapor hazırlar. Bakanlık bu raporları değerlendirmeye almak zorundadır.
c) Taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki anıt eserler için ise, o esere münhasır anıt
eser kurulu oluşturulur. Kurul; eserin bulunduğu yerdeki üniversitelerin ilgili
bölümlerinden öğretim üyeleri, meslek odaları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yerel
yönetimlerin temsilcileri ile eserin korunması ve geliştirilmesi için bağışta
bulunanlardan Bakanlıkça uygun görülen kimseler ile bu eserler için tasarruf yetkisine
sahip idarenin temsilcisinden oluşur. İlgili idarenin temsilcisi bu kurulun başkanıdır.
Kurul, eser için mekansal ve fiziksel gelişim, tematik gelişim ve vizyon, eserin
korunması ve geliştirilmesi, tanıtım ve teşhir gibi konuları kapsayan yıllık ve beş yıllık
koruma ve geliştirme projesi hazırlar. Koruma ve geliştirme projesi kapsamındaki
uygulamalar, anıt eserin tanıtımını yapmak, anıt eser için bağış toplamak, onursal
ödüller vermek anıt eser kurulunun yetkisindedir. Kurul; eserin korunması, yaşatılması
ve geliştirilmesine ilişkin her yıl düzenli olarak rapor hazırlar. İlgili idareler bu raporları
değerlendirmeye almak zorundadır.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 3 – (Ek:14/7/2004 – 5226/17 md.)
383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı
Kanunu, 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Kanunu ile belirlenen
alanlarda ek-2 maddenin (a) fıkrası hükümleri uygulanmaz.
Ek Madde 4 – (Ek: 8/8/2011-KHK-648/51 md. ) (1)
Taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin
koruma alanları ile ilgili olarak bu Kanunda öngörülen iş, işlem ve kararlar bakımından
görevli ve yetkili bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.
Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilgili
hususlarda karar almak ve bu Kanunda öngörülen diğer iş ve işlemlerde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına yardımcı olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez
teşkilatı bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarının veya ilgili Müsteşar
Yardımcısının başkanlığında, söz konusu varlıkların ve alanların özelliklerine göre
konusunda uzmanlaşmış mimar veya şehir plancısı, orman veya çevre mühendisi (1)
ve hukukçular ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek uzmanlardan
Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve taşrada (…)(1) aynı meslek
alanlarından yeterli sayıda uzmanın katılması suretiyle yeteri kadar Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Komisyonu teşkil edilir. Bu komisyonların iş, işlem ve kararları
konusunda, bu Kanunun Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurulları ile ilgili
hükümleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca alınan ilke kararları çerçevesinde kıyasen
uygulanır.
–––––––––––––––––––––––––––––––

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 15 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, söz
konusu varlıkların ve alanların özelliklerine göre konusunda uzmanlaşmış biolog,
peyzaj mimarı, ziraat, çevre, orman ve su ürünleri mühendisleri” ibaresi, “söz konusu
varlıkların ve alanların özelliklerine göre konusunda uzmanlaşmış mimar veya şehir
plancısı, orman veya çevre mühendisi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı cümlede yer
alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Bu Kanunda Koruma Yüksek Kurulunca alınması öngörülen kararlar, tabiat
varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları bakımından Koruma
Merkez Komisyonunca, koruma bölge kurullarınca alınması öngörülen kararlar koruma
bölge komisyonlarınca alınır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayıyla yürürlüğe
konulur.
Bu Kanunda ve diğer mevzuatta tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara
ilişkin koruma alanları bakımından Koruma Yüksek Kuruluna ve koruma bölge
kurullarına yapılan atıflar ilgisine göre Koruma Merkez Komisyonuna ve koruma bölge
komisyonlarına yapılmış sayılır ve ilgili maddelerde geçen Koruma Yüksek Kurulundan
Koruma Merkez Komisyonu ve koruma bölge kurullarından koruma bölge komisyonları
anlaşılır.
(Ek fıkra: 23/8/2011-KHK-653/18 md. )Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez
Komisyonu ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında görev alanlara 55
inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde huzur hakkı ödenir.
Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilgili iş,
işlem ve kararlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konularda görev yapacak komisyonların

teşkili, çalışma usul ve esasları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan
yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 5 – (Ek: 20/8/2016-6745/27 md.)
Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan her türlü proje ve uygulamalarda bu Kanun ile
koruma, uygulama ve denetim bürolarına verilmiş olan görev ve yetkiler, koruma bölge
kurulu müdürlükleri tarafından kullanılır.
Ek Madde 6 – (Ek: 20/8/2016-6745/28 md.)
Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye
uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde özel mülkiyette
bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ile restorasyonuna
yönelik proje ve uygulama işleri maliklerinin ve diğer ilgililerin muvafakatı aranmaksızın
ve bedelsiz olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda yürütülen proje
ve uygulama işlerinden bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayanlar için dört
yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun 7 nci maddesine göre tespit ve tescil işlemleri
yapılırken, 19 uncu yüzyıl sonuna kadar olan döneme ait taşınmaz kültür varlıklarının
malikleri, bunların korunmalarına gerek olmadığının tespitini Kültür ve Turizm
Bakanlığından isteyebilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmeliğe uygun bilgileri
içeren bu başvuruları, görevlendirdiği uzmanlara incelettirerek, en geç üç ay içinde,
Yüksek Kurula iletir. Yüksek Kurul en geç altı ay içinde konuyu inceleyip karara bağlar.
Geçici Madde 2 – Gerçek ve tüzelkişiler, koleksiyoncular, bu Kanuna göre
çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, ellerinde
bulunan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarını, menşe göstermeksizin,
24 ve 25 inci maddelere göre Devlet müzelerine satabilir veya envanter defterlerine
kayıt ederek en yakın müzeye onaylatmaları şartıyla Kanunun 24 üncü maddesi
hükmünden yararlanabilirler.
Geçici Madde 3 – (Değişik: 14/7/2004 - 5226/16 md.)
Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarına, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu büro müdürlükleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu müdürlüklerine dönüşür.
Kanunda belirtilen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde
çıkarılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı
olmayan hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 4 – (Mülga: 17/6/1987 - 3386/18 md.)
Geçici Madde 5 – Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Kanunun
yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur.
Bu yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanır.
Geçici Madde 6 – Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, bölge kurulları için
bu Kanuna ekli bulunan kadro cetveli uygulanır.
Geçici Madde 7 – (Ek: 22/5/2007-5663/2 md.)
Kadastrosu devam eden taşınmazların sınırlandırma ve tespiti işleri ile devam
eden davalarda da bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
Sınırlandırma ve tespitleri henüz askı ilanına alınmamış taşınmazların kadastro
tutanakları kadastro komisyonuna intikal ettirilmek suretiyle bu Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasına uygun hale getirilir. 27/7/2004 tarihinden itibaren yapılan
kadastro çalışmaları sonucu zilyetlik şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması
nedeniyle Hazine adına tespit ve tescili yapılmış taşınmazlardan 1 ve 2 nci derece
arkeolojik sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki taşınmazların kadastro
tutanaklarında zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen kişilerin veya mirasçılarının,
Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahalli Maliye kuruluşlarına

müracaatları halinde Maliye kuruluşunun talebi ile harca tâbi olmadan re'sen ilgilisi
adına tescilleri yapılır.
Geçici Madde 8 – (Ek: 4/2/2009-5835/4 md.)
11/3/2005 tarihinden önce bir şekilde koleksiyoncular tarafından edinilmiş ve
bağlı bulunduğu müzedeki envanter defterine kaydı yaptırılmış taşınmaz kültür
varlıkları, koleksiyoncular arasında hiçbir surette değiştirilemez ve satılamaz. Ancak
bu taşınmaz kültür varlıklarından; müze ve ören yerlerindeki eserlerin bütünleyicisi
olduğu tespit edilen parçalar ile müze koleksiyonlarını tamamlar nitelikte olanları Kültür
ve Turizm Bakanlığının bedelsiz olarak alma hakkı saklıdır.
Geçici Madde 9 – (Ek: 8/8/2011-KHK-648/52 md. )
Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilgili olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe
girinceye kadar, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yürürlüğe girmiş olan
yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasına devam edilir.
Geçici Madde 10 – (Ek: 8/8/2011-KHK-648/52 md. )
Koruma bölge kurullarının mevcut üyelerinin görevleri bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte sona erer.
Geçici Madde 11 – (Ek: 20/8/2016-6745/29 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan alan başkanları,
danışma kurulu üyeleri ile eşgüdüm ve denetleme kurulu üyelerinin görevleri sona erer.
Görevi sona erenlerin yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı
ay içinde Bakanlıkça görevlendirme yapılır.
Yürürlük:
Madde 77 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 78 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

